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Succesvolle en leerzame
KWPN Guided Tour
De dag na afloop van de KWPN Hengstenkeuring powered by Massey Ferguson vond de KWPN Guided Tour plaats.
Ruim 100 buitenlandse gasten uit Scandinavië, Duitsland, België, Hongarije, Frankrijk, Argentinië, Mexico,
Oekraïne, Rusland, China, Japan, Polen, Amerika en Australië maakten tijdens deze excursie kennis met de
Nederlandse fokkerij en paardenhouderij.

De tour begon ’s ochtends vroeg met een
stalbezoek aan Anky en haar broer Wilco
van Grunsven in Erp. In 2010 werd het stallencomplex compleet vernieuwd en de Van
Grunsven’s toonden trots hun prachtige
trainingsfaciliteiten. Natuurlijk werd extra
stilgestaan bij de box van de KWPN’er IPS
Upido (Ferro uit Iphyn ster sport van
Amethyst). Het fokproduct van C. ter Laak
uit Heelsum is de nieuwe troef van Anky.
De twee touringcars en een sliert auto’s
vervolgden hun tour naar De Hazelhorst
van familie Van Straaten in Den Ham. Fred,
Frieda en hun kinderen Fred junior, Isabelle en Josta showden hun fokproducten uit
de bekende Belleamie-lijn. In verschillende
leeftijdscategorieën kwamen springpaarden onder het zadel, aan de hand en los in
de baan. Bijzondere verrassing was de

presentatie van de vijfjarige tuigpaardhengst Crescendo HBC (Wodka HBC uit
Landini van Fortissimo, fokkers B.H. Buter
en J. Heynen uit Schoonebeek) aan de
hand van Harry van Middelaar. Deze
voshengst was in 2010 kampioen op de
KWPN Hengstenkeuring. Familie Van
Straaten trakteerde het hele gezelschap
op een Hollandse erwtensoep, dat met het
koude weer hartelijk werd ontvangen.

Veelzijdig
De laatste stop van de tour was een bezoek
aan de stal van Johan Hamminga in Elspeet.
Dressuuramazone Jennifer Sekrève reed
allereerst Scandic-zoon So You Know (uit
Solita van Krack C, fokker A. Somer uit
Schoonloo) van Gabriëlle en Louis Röst uit
Stroe. Het buitenlandse gezelschap hing aan

de lippen van Johan Hamminga, die in zijn
commentaar uitgebreid inging op lichaamsbouw, functionaliteit en training van een
dressuurpaard. Vervolgens toonde Henk
Hammers nog drie hengsten aan de hand,
die ook in de keuringsbaan in s’-Hertogenbosch waren geweest. Ook werden een
aantal merries en veulens voorgesteld. Tot
slot kwam de negenjarige en Lichte Touropgeleide Wamorkus (tweede bezichtiging,
Contango uit Rita Morka van Jazz, fokker
L. Hagemans-Groosman) in de baan. Al met
al een hele interessante en veelzijdige excursie voor KWPN International.
De volgende KWPN Guided Tour wordt
georganiseerd na de KWPN Paardendagen in augustus.
Informatie: salespromotion@kwpn.nl.

Anky toonde de buitenlandse gasten trots haar nieuwe troef, de KWPN’er IPS Upido.
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Jenneke Sekrève
reed diverse paarden
voor op stal bij Johan
Hamminga.

Johan Hamminga
vertelt geanimeerd
over de lichaamsbouw van een
dressuurpaard.
Rondleiding op stal bij Anky en
Wilco van Grunsven.

Fred junior toont één van de
fokproducten van de familie
Van Straaten.

De gasten lieten zich de
erwtensoep van Frieda van
Straaten goed smaken.
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